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ESCOMESA

ET (Estació
Transformadora)

CGP(Caixa General de
Protecció)

Comptador General

Quadre general de protecció

Presa de terra

S1 Subquadre
Aparcament

SQ3

SQ2

SQ1

SQ0
Endolls

Màquinària ascensors

Il·luminació d'emergència

Il·luminació general

S2 Subquadre
Escola

SQ3

SQ2

SQ1

SQ0
Endolls

Màquinària ascensors

Il·luminació d'emergència

Il·luminació general

SQ1
Aparells climatització

S3 Subquadre
Biblioteca

SQ3

SQ2

SQ1

SQ0
Endolls

Aparells climatització

Il·luminació d'emergència

Il·luminació general

S3 Subquadre
Bar

SQ3

SQ2

SQ1

SQ0
Endolls

Aparells climatització

Il·luminació d'emergència

Il·luminació general

ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Per a la instal·lació de l'enllumenat artificial s'han seguit les especificacions del CTE DB HE Ahorro de energia. Segons aquest document no es podrà sobrepassar el valor VEEI
(Valor d'Eficiència Energètica) donat a la seguent expressió:

VEEI = (P * 100) / S * Em)    on: P: Potència de làmpada (W)
       S: Superfície i l·luminada (m2)
       Em : Il·luminació mitja horitzontal (lux)

Per un altra banda, segons la UNE-EN 124664-1, estipula en edificis d'oficines, restaurants, hotels i centres docents estableix uns valors pel confort lumínic a aquests espais.

   Em  (lux)
Aules   300 lux
Tallers    500lux
Biblioteca, sales de lectura  500lux
Sala Exposicions   150lux
Oficines   500lux
Escales i vestíbuls  150lux
Sala d'actes  200lux

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

S'instal·larà com a mínim un sistema d'apagat i encesa a cada estança, a excepció dels banys, on s'instalarà un sistema de temporitzador. Per tal d'optimitzar la i l·luminació
artificial en relació la llum natural, s'instal·larà un sistema de sensors tipus "LuxSense Daylight Haversting" de PHILIPS que reduiran el flux de les làmpades en relació al nivell d'il·
luminació existent. Aquests sensors es podran connectar fins a 20 punts de llum. També es proposa utilitzar làmpades d'alt rendiment energètic.

IL·LUMINACIÓ NATURAL

A tot el projecte es procura garantir una bona il·luminació natural a través de les obertures a sud-est de les aules i tallers i obertures en contacte amb els passadissos a l'altra
extrem. Les zones de pas queden il·Luminades a través dels dos patis interiors generats a partir del distanciament amb el mur de contenció existent a nord-oest. Els lluernaris
generats en les dents de serra i  a la cara nord-oest de la fàbrica aporten un reforç lumínic extra provinent de nord-est que confereixen sobetot als espais de taller una llum més
homogénia.

ESTRATEGIES D'IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL

Aules:
Es proposen lluminàries lineals
adossades a fals sostre per a aconseguir
uniformitat. Sobre el pla de pissarra es
proposa una Lluminària lineal adossada
a pared.

Biblioteca:
Llum lineal diposada en paral·lel a les
prestatgeries i  disposades sobre les
taules de treball.

Espais de circulació i expositius:
Es necessita una zona uniforme i
constant però amb poca incidència. En
l'espai expositiu és necessària més
intensitat de llum sobre les obres
exposades. Per això es proposen
lluminàries puntuals direccionables.

 PLANTA SOTERRANI
e: 1/300

 PLANTA BAIXA
e: 1/300

 PLANTA PRIMERA
e: 1/300

 PLANTA SEGONA
e: 1/300

Factors de reflexió aconsellats:

Sostres   >70%
Envans    30%-70%
Paviment   20%-40%

Ledplus de iGuzzini
Lluminària puntual encastada
Banys, sales de menor alçada.

Palco medium de iGuzzini
Lluminària puntual orientable amb guia
Sala d'Actes, Hall expositiu

Berlino de iGuzzini
Lluminària puntual suspesa
Bar, espais circulació, biblioteca

iRoll 65 de iGuzzini
Lluminària puntual d'aplic de pared
Sala d'Actes, espais circulació

iN 30 de iGuzzini
Lluminària lineal adossada sostre o mur
Aules

iN 30 de iGuzzini
Lluminària lineal suspesa
Biblioteca

iRoll 65 de iGuzzini
Lluminària puntual adossada a sostre
Espais circulació

iN 60 de iGuzzini
Lluminària lineal adossada a mur
Pissarres aules

iSign de iGuzzini
Lluminària lineal adossada a sostre
Pàrking

Zenete de Blux
Lluminària de peu
Espai públic exterior

Ledplus marc d'acer inox. de iGuzzini
Lluminària encastada al paviment
Espai públic exterior

Sala d'actes:
Il·luminació flexible i direccional amb
lluminàries penjades del fals sostre amb un
sistema de regulació d'intensitat per a i l·
Luminar l'escenari. La resta de la sala
requereix una llum més difosa, mitjançant
lluminàries subjectades a les parets.

Tallers:
És necessària uniformitat i intensitat
concentrada sobre el pla de treball. Com
que en funció del seu ús la disposició pot
cambiar s'opta per punts de llum puntuals
que no marquin una direccionalitat
específica

IL·LUMINACIÖ EXTERIORS.

Com a cri teri , es decideix il·luminar l'espai exterior amb dos tipus de lluminàries. Amb els fanals es pretén il·luminar espais de pas i d'estada, donant enfàsi a les direccionalitats
principals del projecte. Es jugarà amb duess variants del mateix model. Les lluminàries encastades es disposaran per tal de il·luminar les façanes del tant de la nova escola com
del convent i la xemeneia, per tal de donar una major importància als edificis públics enfront els edificis de vivendes situats al voltant.


